
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 

Stichting Blaas de Bazuin is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en 
Europa) op te roepen zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaderen, in het bijzonder 
voor de zonden tegen het Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde – 
en die hebben uitgemond in de Shoah, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede 
Wereldoorlog.  

Beste mensen, in deze eerste nieuwsbrief van 2021 willen wij uw aandacht vragen voor 
onderstaand boek. Er zijn mensen die het misschien al gelezen hebben, maar in dit boek 
wordt beschreven wat het Joodse volk in bijna 20 eeuwen van vervolging door de Kerk heeft 
moeten doorstaan.  De stichting Blaas de Bazuin vindt zich geheel in de indrukwekkende 
tekst, maar voelt ook gelijk de schuld die wij christen hebben ten aanzien van het Joodse 
volk. In de tekst na de afbeelding geven wij de inleiding weer die geschreven is door de 
auteur Dr. Michael L. Brown. 



 INLEIDING 
Hoe u dit boek moet lezen 

 
In 1985 hield Richard von Weizsaecker de president van de toenmalige DDR, een toespraak 
waarin hij het volgende zei: 

 
Het joodse volk gedenkt en zal altijd blijven gedenken. Wij zoeken verzoening. Juist daarom moeten we beseffen dat 
er geen verzoening tot stand kan komen zonder te gedenken. Ieder Jood, waar ook ter wereld, draagt de herinnering 
aan miljoenen doden met zich mee. Dat komt niet alleen omdat het onmogelijk is zulke gruwelen te vergeten, maar 

ook omdat gedenken een onderdeel van het  
Joodse geloof is. 

 
Inderdaad, gedenken is een onderdeel van het Joodse geloof. Steeds opnieuw beval God het 
volk Israël te gedenken en nooit te vergeten. 

 
Gedenk de dag dat gij voor de Heer stond bij de Horeb… 

Gedenk dat gij slaven waart in Egypte en dat de Here uw God u uitleidde met een machtige hand en  
uitgestrekte arm… 

 
Gedenk hoe de Here uw God u al deze veertig jaar leidde door de woestijn… 

Gedenk wat de Amelekieten gedaan hebben… 
Vergeet het niet! 

(Uit Deuteronomium 4 en 5) 
 
Deze les hebben wij, Joden, goed geleerd. De tragiek van onze geschiedenis staat onuitwisbaar 
in onze ziel gegrift. Maar er zijn anderen die niet weten wat er gebeurd is. De katholieke 
geleerde Edward Flanery zei het zo: 
 

De meeste christenen, zelfs zij die flink gestudeerd hebben, hebben geen flauwe notie wat er allemaal  
in de loop van de geschiedenis van de Joden gebeurd is en wat voor schuld de Kerk daaraan heeft. Het is niet 

overdreven te stellen, dat juist die bladzijden uit de geschiedenis die de Joden blijvend gedenken door de christenen 
uit hun (en tot gangbare) geschiedenisboeken zijn gescheurd. 

 
Het is tragisch dat juist christenen -mensen die behouden zijn door een Joodse Messias- 
onderwijs van Joodse apostelen gekregen hebben, mede-erfgenamen zijn van Joodse 
geschriften en geënt zijn op de olijfboom Israël- bijna niets weten over tweeduizend jaar 
Joods lijden. In de afgelopen paar jaar heb ik de afschuwelijke hoofdstukken uit het verleden 
van mijn Joodse volk gelezen en herlezen. Ik was geschokt, verbijsterd en viel soms huilend in 
slaap. Maar op een bepaald moment legde God een brandende boodschap in mijn hart: 

De Kerk moet het weten! 
 
Maar dat is alleen het begin. Het is juist de christelijke kerk geweest (‘christelijk in naam maar 
niet in houding…’) die een groot deel van de ongelofelijke pijnlijke geschiedenis van Israël 
heeft geschreven en niet met inkt, maar met Joods bloed. Tot op de huidige dag wordt de 
naam ‘Jezus Christus’ in veel Joodse gezinnen als een vloek gebruikt. De dierbare naam van de 
Heiland is een profane term geworden en besmeurd door het kwaad, dat degenen die zich 
naar Hem genoemd hebben in zijn naam hebben gedaan. Het wordt tijd dat wij, christenen, 
ons bewust worden van dit schandelijke verleden zodat er een heerlijke toekomst zal komen 
– voor Israël en de Kerk. 
 
Tijden het lezen van dit boek zult u af en toe de neiging krijgen het weg te leggen, omdat het te 
pijnlijk is. Maar de werkelijkheid moet tot ons hart doordringen! Want de enige manier waarop 
deze zonden tegen het Joodse volk uitgewist kunnen worden, de enige weg naar een echte 
wereldwijde opwekking, de enige manier waarop wij in staat zullen zijn de genade van God  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aan Israël kenbaar te maken, is door volledige schuld te bekennen. We moeten ons 
schamen voor onze ‘christelijke’ voorouders en ons met een gebroken hart bekeren. Of we 
nu Rooms-Katholiek of protestant zijn, er kleeft bloed aan de handen van onze  voorouders.  

Maar ook aan onze eigen handen? Zijn echte gelovigen in onze tijd verantwoordelijk voor de 
zonden van anderen uit de vorige generaties die zich gelovig noemden? En in wat voor 
opzicht kleeft er bloed aan de handen van de echte Kerk?  Dat zijn belangrijke vragen! 

Het is een tragisch en historisch feit dat de uiterlijke zichtbare Kerk Joods bloed aan haar 
handen heeft. Dit leeft zo sterk in de gedachtenwereld van Joden, dat een Joods-orthedoxe 
schrijver in 1991 in een boek zei: 

Eén van de belangrijkste oorzaken van het lijden van de Joden in onze tijd, is de haat van 
christenen tegen hen en hun geloof. 

De Joodse schrijver gelooft echt dat: 

…het iedere (naam-)christen vanaf zijn geboorte wordt ingeprent, dat elke Jood medeverantwoordelijk is voor de 
dood van de Messias. Het is een feit dat het merendeel van de vervolging, de haat tegen onze godsdienst en de 

massamoorden op ons volk, door christenen over ons gebracht is. Daaruit blijkt, dat het christendom de 
belangrijkste veroorzaker van het lijden van Joden was (Meir Simcha Sokolovsky). 

Wanneer u zich bij het lezen van de volgende hoofdstukken realiseert, dat dit voor veel 
Joden de enige kant van het ‘christendom’ is wat ze kennen, zult u geschokt zijn en afkeer en 
woede voelen. Ongetwijfeld zult u zeggen: ‘Maar dat heeft niets met de èchte kerk te maken! 
En zo ben ik niet! Echte christenen zijn vol liefde, niet vol haat!’  

Dat is aan één kant helemaal waar, want de kerk die Joodse mannen en vrouwen afslachtte, 
kan niet anders dan een totaal afgevallen Kerk zijn. Daarom heb ik woorden als ‘Kerk’ en 
‘christen’ soms tussen aanhalingstekens gezet, iets dat u in het hele boek tegenkomt. Aan de 
andere kant is het niet alleen de afgevallen Kerk die gezondigd heeft. De verdraaide 
theologie -en de hooghartigheid- van veel leidinggevende mensen binnen de echte Kerk, 
heeft meegeholpen de weg te banen voor het enorme ‘christelijk’ antisemitisme waarover u 
zult lezen. Dat moet de echte kerk onder ogen gaan zien! Dat is de tweede reden waarom ik 
‘kerk’ en ‘christelijk’ soms tussen aanhalingstekens heb gezet. De houding en daden van veel 
mensen binnen de echte kerk hadden soms weinig christelijks. 

Terwijl de Joden vreselijk leden, zelfs tot in deze eeuw, is het grootste deel van de Kerk 
onverschillig gebleven ten opzichte van de pijn van de Joden. Ook deze zonde moeten wij 
ons aantrekken. Verder woekert er in onze tijd ook antisemitisme onder christenen. Wij 
moeten ons van al deze dingen bekeren. 

Ik ben ervan overtuigd dat een wereldwijde bekering van christenen met betrekking tot de 
zonden van de Kerk tegen de Joden in het verleden én het heden, zal leiden tot een 
wereldwijde bekering van Joden met betrekking tot de zonden uit het verleden én het 
heden tegen Jezus. Als de Kerk zich bekeert, zullen haar tranen de bloedvlekken 
wegwassen. 

‘Hoe kan ik mij hiervan bekeren? Ik houd toch van Israël en het Joodse volk?’ vraagt u zich 
misschien af. 
 



 

 
Op de eerste plaats kunt u blijk geven van plaatsvervangende bekering door het tonen 
van berouw en het erkennen en afzweren van het antisemitisme van de ‘Kerk’. De 
profeten van Israël toonden berouw over de zonden van het volk en verklaarden: 
‘Wij hebben gezondigd’, hoewel we zelf misschien helemaal niet schuldig waren. Maar 
als het geestelijk overblijfsel namen ze plaatsvervangend de verantwoording op zich 
voor vleselijke meerderheid en toonden berouw uit naam van degenen die gezondigd 
hadden. Datzelfde kunt u in deze tijd ook doen! 
 
Op de tweede plaats kunt u uw eigen hart onderzoeken om te kijken of er misschien bij 
u zelf een spoor van antisemitisme is. Misschien hebt u geen bewogenheid voor het 
Joodse volk in hun lijden en denkt u: ‘Tja het is hun eigen schuld’ (alsof al het lijden van 
de Joden zou voortkomen uit wat een menigte mensen zei in Mattheüs 27: 25: ‘Zijn 
bloed kome over ons, en onze kinderen!’)… 
 
Sliep u, toen Joden werden afgeslacht? Doet de wereldwijde satanische samenzwering 
tegen Israël u niets? Voelt u zich, als u zelf niet Joods bent, soms bedreigd door het feit 
dat de Joden nog altijd het uitverkoren en geliefde volk van God zijn? We moeten zulke 
vragen eerlijk onder ogen zien. Er zit misschien meer onzuiverheid in ons zelf dan we 
willen toegeven!  
 
Op de derde plaats moeten wij ons realiseren, dat zowel vroeger als in onze tijd een 
misleidend dogma christenen meehielp de deur open te zetten voor allerlei bloedige 
vormen van Jodenvervolging. Het feit dat deze leer heden ten dage nog voor een 
gedeelte verkondigd wordt, is het duidelijke bewijs dat de Kerk in deze tijd zich moet 
bekeren. 
Met een sterke gedrevenheid en met de gedachte dat zowel Joden als echte christenen 
eigenlijk samen één volk vormen, stuur ik dit boek de wereld in. Dat ik de boodschap 
van dit boek zo krachtig wil doorgeven, heeft een simpele reden: Ook in onze dagen 
heeft Israël veel vijanden; vrienden zijn er maar weinig.  
 
Het is moeilijk te begrijpen dat Amerika vriendschappelijk en vertrouwelijk omgaat 
met mannen als Hafez Assad, de president van Syrië. Zulke mensen hebben een totale 
vernietiging van Israël op het oog en zijn tot de tanden bewapend met de modernste 
wapens. De internationale druk op de Joodse staat neemt dagelijks toe. 
 
Het is begrijpelijk dat de wereld overspoeld wordt met neonazistische 
computerspelletjes waarbij de speler die de meeste Joden martelt of doodt, beloond 
wordt met een hogere rang in een vernietigingskamp. Een tiener in Oostenrijk zei: ‘Te 
gek om Joden te vergassen!’  
 
Hoewel het meer op een nachtmerrie dan op een werkelijkheid lijkt, schreeuwden de 
leden van de ’New York Blacks’ (een straatbende) tijdens rellen in september 1991: 
‘Heil Hitler! Dood aan de Joden!’ Ze plunderden Joodse winkels en synagogen, 
vernielden dingen op Joodse scholen en doodden zelfs een Joodse student, terwijl ze 
verschillende anderen studenten verwonden.  
 
En terwijl al deze afschuwelijke dingen plaatsvonden, verkondigden christelijke leiders 
in hun gemeente dat Israël als volk en land voor God zou hebben afgedaan. Dat is een  
 
 



 

grove leugen! Maar het is erger, en bijna onvoorspelbaar, dat sommigen christelijke 
leiders voornamelijk bezig zijn om gelovigen te waarschuwen voor ‘het kwaad, dat 
Israël heet’. En dit is echt geen verzinsel! 
 
Wij moeten de duistere macht die in de Kerk aan het werk is, ontmaskeren. Het is al erg 
genoeg dat de oude demonische macht van het antisemitisme in de wereld nog steeds 
gehoor vindt. Maar dat dat ook in de kerk gebeurt, is ondenkbaar! God geve dat die 
vuile geest door deze generatie gelovigen uitgedreven wordt. 
 
Dit boek is geschreven met een brandend (en vaak gebroken) hart, in de hoop dat Gods 
kinderen in deze tijd radicaal de zonden die de Kerk in het verleden heeft begaan, 
verwerpen. Dat zal verzoening brengen, verzoening tussen de Kerk en het Joodse volk, 
en verzoening tussen het Joodse volk en haar Messias. 
 
Ongetwijfeld zal er, zowel aan christelijke als aan Joodse zijde, een controverse rond de 
boodschap van dit boek ontstaan. Het enige dat ik de lezer vraag, is het boek met een 
open hart voor Gods aangezicht te lezen. Wat dat voor uitwerking heeft, is aan Hem. Ik 
hoop dat de bladzijden hierna u aanzetten iets te gaan doen! 
 
Dat Gods heerlijke naam door dit boek verheerlijkt wordt. 
 
Michael L. Brown, maart 1992 
 
Het boek kan besteld worden via de website www.blaasdebazuin.nl  
 
 

 
Het Tehilla Ensemble is opgericht naar aanleiding van een verzoek om muziek te 
schrijven voor een cd-opname voor hoorn met begeleiding van een ensemble, in het 
begin van 2020.  Het moest een opname worden van religieuze Joodse muziek. Voor mij 
was dat een uitdaging. Voordat je gaat schrijven moet je weten voor welke bezetting dit 
moet. We kwamen samen tot het besluit om een klassiek ensemble te vormen, met voor 
het merendeel professionele musici, die een liefde hebben voor Joodse muziek. Op dat 
moment speelde ook binnen de stichting Blaas de Bazuin een verzoek om te 
participeren in de organisatie van een verootmoedigingsbijeenkomst op zaterdagavond 
3 oktober 2020 in de Dorpskerk te Nunspeet. 
 
Samen met de interkerkelijke werkgroep in Nunspeet kwamen we tot het besluit dat 
het Ensemble muzikale medewerking zou verlenen aan deze avond.  
Na de toespraken en tussen de gebeden door werd door het Ensemble religieuze Joodse 
muziek gespeeld, omdat er door de coronamaatregelen niet mocht worden gezongen. 
Er werden Joodse gebeden gespeeld, zoals het Kol Nidrei, Avinu Malkeinu e.a.  
 
 
 



 

 
Als naam voor het Ensemble werd bedacht TEHILLA. Het Hebreeuwse woord voor 
lofprijzing. In Psalm 51, de psalm van de verootmoediging van David, staat in vers 17: 
“…dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.” Lof = Tehilla. 
 
In november 2020 hebben we een cd-opname gemaakt in de Brugkerk te Amersfoort. 
De cd is van een goed niveau en een lust voor het oor om naar te luisteren. We hebben 
dan ook besloten om met het Tehilla Ensemble door te gaan en om medewerking te 
verlenen aan begeleidingen en om zelfstandig concerten te gaan geven met bekende 
Joodse liederen. 
 

 

 
  
De bezetting van het Tehilla Ensemble: 
 
1e viool en concertmeester  Willemien Veldman 
2e viool    Hilliene van de Schootbrugge 
Altviool    Marlene Meesters 
Violoncello    Frank Linschoten 
Contrabas    Marysia Drapacka 
Dwarsfluit/Piccolo   Martine Linschoten 
Klarinet    Tineke van der Meulen 
Hoorn     Pier de Jong 
Vleugel    Marcel van der Poel 
Percussion    Ellis van Leeuwen 
 



 

 

 
1. Medley Shalom Y’rushalayim 

Psalm 122   M. den Toom 
Hevenu Shalom Aleichem  Traditional 

2. Avinu Shebashamayim   S. Zim 
Gebed voor de staat Israël 

3. Kol Nidrei     M. Bruch 
4. Shir Hama’alot    Y. Rosenblatt 

Psalm 126 
5. Shalom Aleichem    I. Goldfarb 
6. Avinu Malkeinu    M. Janowski 
7. Elï, Elï     D. Zahavi 
8. Song of Exodus    E. Gold 
9. Ose Shalom    N. Hirst 
10. Bashana Haba-a    N. Hirst 
11. Y’rushalayim Shel Zahaf   N. Shemer 
12. Shir L’Shalom    Y. Rosenblum 

A Song of Peace 
13. We Sing to Thee Jerusalem   N. Yariv 

Medley van Jeruzalemliederen 

 
 
U kunt de cd, met de naam Avinu Shebashamayim (onze Vader in de hemel), een gebed 
voor de staat Israël, via de website www.blaasdebazuin.nl bestellen.   
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